
 

 
 

 
Edital Nº 01/2023 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA 
NACIONAL E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO DO MOTO CLUBE MAM – 
MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS CONFORME OBJETIVOS DESCRITOS ABAIXO. 

O Presidente da Associação do Moto Clube MAM - Ministério Adventista de Motociclistas, no 
uso de suas atribuições, convoca através deste presente Edital todos os membros que fazem parte da 
Assembleia Geral do Moto Clube MAM MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS, que estiverem em 
pleno gozo de seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada presencialmente no 
seguinte local: Rua Adib Cadah, 385 no Bairro São Diogo, Cidade de Teófilo Otoni, MG. CEP. 39.803-025, 
no Auditório do Colégio Adventista ou ser for o caso devido as medidas sanitárias em decorrencia a 
pandemia poderemos realizar através do aplicativo Zoom em videoconferência de acordo com a Lei Nº. 
14.010 do dia 10 de Junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União, às 08:00 horas no dia 09 de 
junho de 2023. 

Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença 
de todos os membros representantes da Assembleia conforme Artigo 38, ou com 50% mais um dos 
membros; e se não tiver o quórum suficiente, se faz uma segunda convocação, após uma hora, com 
qualquer número presente conforme Artigo 38 § 3º do Estatuto e com a identificação dos associados que 
participaram da referida Assembleia. 

Informamos que a formação de chapas deverá ser completa conforme Artigo 13 e será realizada 
obedecendo aos critérios descritos no Artigo 16 e as demais recomendações do Estatuto, seja na 
formação das chapas ou no caso em que a eleição seja feita por indicação sem utilizar o sistema de chapa. 

 As chapas deverão ser apresentadas ao Secretário Nacional até o dia 02 de fevereiro de 2023 
às 23:59 horas via e-mail (secretaria.nacional.mam@gmail.com) para publicação em site oficial para 
acesso público. Em caso de alguma objeção a chapa, deve-se seguir as orientações do Estatuto no Artigo 
18 e Parágrafo Único. Em caso de alguma dúvida, procure a Diretoria Nacional para evitar imprevistos.  

Caso não haja formação de chapa(s), será usado o método de indicação por qualquer membro 
que faz parte da Assembleia Geral que estiver em pleno gozo de direitos. Assim sendo, o membro poderá: 
indicar, ter direito de voz e voto, ou ser candidato para qualquer função do Moto Clube conforme critérios 
do presente Estatuto. 

As sugestões e propostas para alguma alteração no Estatuto deverão ser por escrito e utilizado 
o formulário do anexo 03 do Estatuto. Deverão ser apresentadas ao Secretário Nacional via e-mail 
(secretaria.nacional.mam@gmail.com) até o dia 31 de março de 2023 às 23:59 horas para que o 
Conselho Administrativo possa analisar as propostas, realizar a redação e publicar a edição final até o dia 
30 de abril de 2023 no site oficial para acesso público. 
A referida convocação dessa Assembleia Ordinária tem os seguintes objetivos: 

1) Eleição da Diretoria Nacional conforme, Artigo 39 Inciso I 
2) A Prestação e Aprovação das contas da Diretoria Nacional; Artigo 39 Inciso IV 
3) Reforma e Alterações no Estatuto conforme, Artigo 39 Inciso V 
4) Homologar o reconhecimento oficial das novas diretorias que surgiram no território nacional 

e internacional, conforme Artigo 39 Inciso VIII 
5) Ficam expressamente vetadas as discussões e deliberações sobre assuntos estranhos a 

convocação conforme publicada no Edital conforme Artigo 39 Inciso IX 
 

Eunápolis, BA. 02 de janeiro de 2023. 
Pr. Felipe Bettero 

Presidente do MC – MAM BRASIL 
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